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 یدهـچک
 

در جوامع مختلف بوده و هست. دالیل  مسائل نیزتريانگبحثتعليم و تربيت و معضالت و مشكالت مربوط به آن یكي از 
تي، حساسيت و شكنندگي کودکان، نوجوانان و به نكاتي چون لزوم تعليم و تربيت صحيح نسل آ توانيماین اهميت را نيز 

و  وپرورشآموزشعناصر در نظام  ترینحساسو  ترینمهممختلف دانست. دانش آموزان  مسائلجوانان در تعامل 
نهادهای رسمي و آموزشي کشور که  ترینمهمیكي از  عنوانبه. مدرسه نيز آیندميبه شمار  مرزوبومملي این  هایسرمایه

موظف است تا با تمهيدات الزم و مفيد، با باال بردن سطح دانش  شوندميبا رسيدن به سن تحصيل وارد آن  همه کودکان
 آموزش را در برابر رفتارهای پرخطر و ناسالم اجتماعي محفوظ و مصون نگاه دارد. هاآنو آگاهي دانش آموزان، 

باشد. اگر امروزه در جهت پيشگيری،  يتماعاج هایآسيبکاهش  در جهت يمهم اريگام بس تواندمي يزندگ هایمهارت
مادی، معنوی، انساني و اجتماعي  هایسرمایه شکبيندهيم  جامان اجتماعي اقدامات الزم را هایآسيبکنترل و کاهش 

 كردیبا رو يزندگ هایمهارتمقاله به نحوه آموزش  این در داد. ميارزشمندی را که همان فرزندانمان هستند از دست خواه
 پرداخته شده است. ياجتماع هایآسيباز  یريشگيپ

 

 یريشگيپ ،يزندگ هایمهارت ،ياجتماع هایآسيب ،وپرورشآموزش یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 نور تهران اميدانشگاه پ يعلم اتيعضو ه -1
 )نویسنده مسئول( واحد اراک و مدرس دانشگاه يدانشگاه ازاد اسالم يدرس یزیبرنامه ر شیگرا يتيعلوم ترب یدکتر یدانشجو -2

 نور سمنان اميدانشگاه پ يارشد مشاوره توانبخش يکارشناس یدانشجو -0
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 مقدمه -1
که در چارچوب اصول اخالقي و قواعد عمل جمعي رسمي و  شودمينوع عمل فردی یا جمعي اطالق آسيب اجتماعي به هر 

گردد مي روروبهعي قانوني و یا قبح اخالقي و اجتما با منعنتيجه  درو  گيردنميمحل فعاليت کنشگران قرار  جامعه غيررسمي
 . (1010،عبداللهي)

جامعـه را هدف قرار داده است،  هایزیرساختجزو موضوعاتي است که و  کنندهنگران ایمسئلهاجتماعي،  هایآسيب
)رحماني تنش کنند  اساس جامعـه را دچار اشكاالت و توانندمي... همگي  ، طالق ونشينيحاشيهچون اعتياد،  هایيآسيب

ير بيكاری، اعتياد، فقر، نظ هایيآسيبو  هاناهنجاری، هانظميبي یابيریشهاجتماعي مطالعـه و  شناسيبيآس .(1090فضلي،
و نيز مطالعه شرایط بيمارگونه و نابساماني اجتماعي است.  هاآنپيشگيری و درمان  هایشيوهخودکشي، طالق و... همراه با علـل و 

افالکي و )اسـت اجتمـاعي  شناسيآسيباجتماعي،  هاینابسامانيو  هانظميبي، هااختالل، مطالعه خاستگاه دیگرعبارتبه
ای  ضربه و خطر بـرای هـر جامعه ترینبزرگدر حال گسترش است،  سرعتبهاجتماعي که  هایآسيب امروزه .(1090همكاران، 

های واقعي، متغير، قانونمند و قابل کنتـرل  اجتماعي پدیده هایآسيب .به راحتي گذشت هاآنتوان از کنار  شود و نمي محسوب مي
اجتماعي به  هایآسيب گذارند. در اکثر جوامع وجود دارند و تأثير خود را مي ( و1091ـار و همكاران، هـستند )جوکو پيـشگيری 

مفهوم رفتاری است که به طریقي با انتظارهای مشترک اعضای یک جامعه سازگاری ندارد و بيشتر افراد آن را ناپسند و نادرست 
 شوندميپيدا  جامعهاز ارزشها و هنجارها تبعيت کنند اما همواره عده ای در مي دانند در واقع هر جامعه از اعضای خود انتظار دارد 

کنند، جامعه افرادی که هماهنگ و همساز با ارزشها وهنجارها باشند سازگار یا  که پاره ای از این ارزشهاو هنجارها را رعایت نمي
خواند از ميان افراد نابهنجار کسي که رفتار  نوا ميکنند نا سازگار یا نا هم رفتار مي هاآنهمنوا و اشخاصي را که بر خالف 

شود و رفتار او را انحراف اجتماعي یا آسيب اجتماعي  نابهنجارش زودگذر نباشد و دیرگاهي دوام آورد، کجرو یا منحرف ناميده مي
مردم گناه تلقي مي ی زیادی از ا شناسي و جرم شناسي متوجه آن دسته از نقض هنجارهاست که توسط عده جامعه .خوانند مي

که هنجارهای اجتماعي را نقض کرده و در نتيجه از نظرتعداد  شودميگفته گردد از این رو انحراف یا آسيب اجتماعي به رفتا رهایي 
اجتماعي )ترک تحصيل، فرار از مدرسه، اعتياد، سرقت، تشكيل  هایآسيبگسترش روز افزون  .بسياری از مردم قابل نكوهش است

عارض و ونداليسم و...( به ویژه در سالهای اخير در بين دانش آموزان و همچنين شيوع مفسده های آشكار و پنهان، گروههای م
زم افزایش قابل توجه بزهكاریها وکجرویهای اجتماعي و آلودگي به مواد مخدر، به ویژه در ميان جوانان و نوجوانان جامعه مستل

 .تعمق و چاره اندیشي اساسي است
 

 بیان مسئله -2
معنای جلوگيری کردن و پيش از بيماری اقدام کـردن معنـا شده است. در حوزه  به« پيشگيری»در فرهنگ فارسي معين 

اجتماعي پيشگيری عبارت است از: اقداماتي کـه در راسـتای بررسـي افراد جامعه و یا محيط اجتماعي جهت جلوگيری  هایآسيب
 هایبيآس .(1090حيـدری، شـود ) و آثـار تبعـي آن مورد توجه قرار گرفته و به کار بسته مي اآمده از برخي مخاطرات و یا پيـش

اجتمـاعي در سـطوح مختلف نمایان شده و در صورت عدم توجه همچون سيلي ویرانگر دامان تمـام آحـاد جامعـه را دربـر خواهد 
اجتماعي و  هایآسيبجای خواهد گذاشت. کـشور ما نيز از بروز  گرفت و تبعات ناگوار اقتصادی، فرهنگي، اجتماعي و سياسي بر

جرائم مستثنا نبوده و نخواهد بود و از گذشـته بـا آن روبـرو بـوده است و مداخالتي نيز برای کنترل و کاهش آن صورت گرفته 
 یطي مواجه است که توجه به برنامهامروزه کشور در این زمينه با شرا .باشد است اما رشد این پدیـده معلـول عوامـل مختلفي مي

عبارتند  هاآنکنـد کـه برخـي از  ناپـذیر مـي اجتماعي را ضرورتي اجتناب هایآسيبریزی مناسـب در خصوص کنترل و کاهش 
 :از

 اجتماعي هایآسيبافزایش آمار  ≠

 دیدگان اجتماعي کاهش سن آسيب �

 نشين رویه و گسترش مناطق حاشيه مهاجرت بي �

 .مشكالت اجتماعي به دليل جمعيت جوانشيوع و بروز  �

اجتماعي، پرداختن به این معضل ضرورتي انكارناپذیر  هایآسيبلذا در جامعه کنوني با توجه به تشدید و گسترش روزافزون 
 است، بخصوص با افزایش آسـيبهـا و انحرافـات مختلـف و گونـاگون اجتماعي مانند اعتياد به انواع مـواد مخـدر، مـسكرات،

اساس و با توجه  براین ...افـزایش طـالق، افـزایش انحرافـات جنـسي، واقعيتهای تلخ و ناگواری است که امروزه شاهد آن هستيم
اجتماعي،  هایآسيبأکيد مقام معظم رهبری برای کاهش تاجتماعي،  هایآسيبانداز توسعه کشور در زمينه  تأکيد سند چشم به

ربيتي نظام آموزشي در زمينه پيشگيری از آسيبهـا و مـشكالت اجتماعي و درگير شدن اکثر عدم توجه کافي به نقش و جایگاه ت
ساختار جوان جامعه و شكاف بين نسلي و  تـوجهي بـه مـسائل تربيتي فرزندان، ها با مشكالت اقتصادی و معيـشتي و کـم خانواده

های وسيع پيشگيری  و ساختار مدرسه در برنامه زش وپرورشآمواجتماعي،  هایآسيبافزایش جمعيت بيكار و افزایش روزافـزون 
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بدیل است. در این  اجتماعي بي هایآسيبراهي برای پيشگيری از  عنوانبهنقش تعليم و تربيت رسـمي  و سهم بسزایي دارد
 اجتماعي پرداخته شده است. هایآسيبپيشگيری از درزندگي  هایمهارتآموزش  و وپرورشآموزشبه نقش پژوهش 

 

 اجتماعی هایآسیبآموزش وپرورش در پیشگیری از  نقش -3
ترین دستگاه فرهنگي کشور است که به طور مستقيم جمعيتي بزرگ را تحت پوشش قرار داده است.  آموزش وپرورش گسترده

ه دانش آموزان تواند از ساعاتي ک مي اجتماعي را دارد و هایآسيبضمن آنكه این مجموعه ابزارهای الزم برای تنظيم و یا کنترل 
 هایآسيبریزی کند. وزارت آموزش وپرورش، در جهت مدیریت  در مدرسه حضور دارند استفاده کرده و برای مقابله با آسيبها برنامه

، پيشگيری اوليه است که در قالبهای هاآنکند که محور و رویكرد  های مختلفي را در سطح مدارس اجرا مي اجتماعي، برنامه
آموزشي، طراحي  -ها، نمایشگاه ها، محصوالت فرهنگي فرهنگي و ترویجي، از قبيل کارگاههای آموزشي، جشنوارهمتنوع آموزشي، 

پيشگيری اوليه به این معناست که تالش کنيم مهارتها و توانمندیهای کودکان و نوجوانان را  .(1091)حاضری، و به اجرا درمي آید 
اجتماعي ارتقاء بدهيم. یكي از ضرورتهای مهم برای تكميل رویكرد  هایآسيبطر و برای مراقبت از خود در برابر رفتارهای پرخ

پيشگيری اوليه برای محافظت و مراقبت از کودکان و نوجوانان، استقرار نظام مراقبت اجتماعي از کودکان و نوجوانان به ویژه 
ها  ها و رسانه ی فرهنگي و اجتماعي، خانوادهنوجوانان در معرض خطرو پرخطر است و برای تحقق این موضوع همكاری دستگاهها

در جهت گسترش خدمات پيشگيرانه و مراقبتي در سطح مدارس دارای اهميت زیادی است )پژوهشگاه  وپرورشآموزشبا وزارت 
 عنوانبهمدرسه  (.1010اجتماعي در مراکز آموزشي، هایآسيب، ضرورت و راهكارهای پيشگيری از وپرورشآموزشمطالعات وزارت 

 یک محيط آموزشي اگر نتواند وظایف تربيتي خود را به نحو مطلوب انجام دهد و فاقد توجه به وظایف علمي و اجتماعي خود و بي
ای صرف بپردازد قطعاً به پایگاهي برای کجروی و انحراف  عالقگي نسبت به درک نيازهای روحي نوجوان، فقط به آموزش کليشه

این رو مسئوالن آموزشي باید به نوجوان آموزش دهند که چگونه با واقعيتها روبرو شوند. به  از .دانش آموزان تبدیل خواهد شد
ها و مسئوالن مدارس به صورت مشترک استفاده شود و در هر  همين دليل باید از همكاری و همفكری اوليای کودکان، خود بچه

ائل تربيتي و فكری دانش آموزان آن مدرسه تشكيل شود تا به ریزی مس واحد آموزشي یک شورا و یا انجمن برای بررسي و برنامه
موقع و به جا پيشگيریهای الزم به عمل آید. دانش آموزان با موضوعات مختلفي همچون گروههای خالفكار، خشونت، مصرف 

ر این دانش آموزان در زا درگير هستند. عالوه ب الكل، دارو و مواد مخدر، مشكالت جنسي و دیگر رفتارهای پرخطر و بالقوه آسيب
زای محيطي مانند از دست دادن والدین در اثر طالق، خشونت خانواده، مصرف یا سوء مصرف الكل  استرس عواملزندگي روزمره با

و مواد مخدر توسط والدین یا یكي از اعضای خانواده، آزار جسمي و جنسي و طردشدگي مواجه هستند. هدف عمده مداخله های 
ای و مدیریتي کودکان در  های مقابله فراهم آوردن موقعيت و تجاربي است که در بسترآن توانایيها و شایستگيمبتني برمدرسه 

های نوین بهداشت روان و مداخالت پيشگيرانه  مواجهه با پيچيدگيهای محيط و شرایط نامساعد زندگي روزمره افزایش یابد. برنامه
حضور در مدرسه، بهبود عملكرد تحصيلي، کاهش ترک تحصيل و کاهش رفتارهای  محور به نتایج متنوعي از قبيل افزایش مدرسه

واقع مي توان چنين استنباط نمود که ریشه اغلب آسيب  ( در1091 ،)باقری شوندميضد اجتماعي ومصرف دارو، الكل و مواد منجر
ماعي دانست؛ به طوری که نقطه کوری در رشد با مهارتهای اجت هاآنپذیریهای اجتماعي دانش آموزان را باید در عدم آشنایي کافي 

اند و به توان و قدرت  شخصيت دلخواه و اجتماعي جوانان وجود دارد و آن این است که متاسفانه جوانان امروز خود را نشناخته
در رندگي مهارتهای فراوان خود باور ندارند، به عالوه از شرایط و موقعيت اجتماعي خود آگاهي ندارند. بنابراین بررسي نقش آموزش 

گيری، حل  مهارت تصميمدر برنامه ریزی درسي، زندگي توجه به مهارتهای  .اجتماعي در مدارس ضروری است هایآسيبکاهش 
ا هيجا ب هاهي، همدلي، مقابلآگبين فردی، خودط یي برقراری ارتباط مؤثر، ایجاد و حفظ روابامسأله، تفكر خالق، تفكر انتقادی، توان

 (.1010، نوابي نژاد)جزو مواردی هستند که باید به دانش آموزان آموزش داده شوند و مقابله با تنش  نها
 اجتماعي وجود دارد: یک نگرش که عمدتا متوجه چگونگي جرایم و نفس بزه هایآسيببه طور کلي دو نوع نگرش نسبت به 

صاحبان چنين نگرشي، بيشترین هم خود را در جهت وضع  .های اجتماعي، شيوع، گستردگي، عمق، شدت و آثار ناصواب آن است
کنند. نگرش  قوانين گوناگون، ساخت زندان، مبارزه با کجرویها و بالطبع مبارزات مجرمان، به خصوص از طریق زندان صرف مي

ع نگرش محور شود. درواقع در این نو دیگر معطوف به خصيصه ها و توانایي های اجتماعي فرد بزهكار است که مرتكب جرم مي
اجتماعي، به علل خاصي –توجه، انسان هایي اند که به رغم مشابهت فراوان با بسياری از همساالن خود ا ز نظر شرایط اقتصادی 

گردند؛ صاحبان چنين نگرشي دوست دارند تمام اندیشه  )عدم آشنایي کافي با مهارتهای اجتماعي( دچار آسيب پذیری اجتماعي مي
ه شناخت عوا مل پدید آیي رفتارهای آسيب زا نمایند و راه حل مسئله را در آموزش و ارتقای سطح آگاهي وتالش خود را متوج

 .(1011 ،د )افروزمهارتها و انطباق پذیری اجتماعي فرد مي دانن
 

 های پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدارسراه -4
نمود: راه حل اول که  ( مطرحاجتماعي هایآسيب)کاهش  توان دو راه حل برای مسئله بر اساس دو نوع نگرش فوق الذکر مي

توان آن را حل کوتاه مدت، سطحي و سخت افزاری ناميد، به مواردی چون ساخت زندان، استخدام پليس بيشتر،  اصطالحا مي
ول قرار دارد و تشدید مجازات مجرمان و... به منظور مبارزه با مجرمان تاکيد دارد در حالي که راه حل دوم در مقابل راه حل ا
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شود به عواملي چون فرهنگ سازی، اجتماعي کردن، دروني نمودن  ی و نرم افزاری ناميده مي اصطالحا راه حل دراز مدت، ریشها
توان چنين استنباط نمود که ریشه ی اغلب  در واقع مي .ارزشها و هنجارهای جامعه از طریق آموزش مهارتهای اجتماعي تاکيد دارد

ی  با مهارتهای اجتماعي دانست؛ به طوری که نقطه هاآناجتماعي دانش آموزان را باید در عدم آشنایي کافي  آسيب پذیریهای
کوری در رشد شخصيت دلخواه و اجتماعي جوانان وجود دارد وآن این است که متاسفانه جوانان امروز خود را نشناخته اند و به توان 

ز شرایط و موقعيت اجتماعي خود آگاهي ندارند. مع الوصف بررسي نقش آموزش وقدرت فراوان خود باور ندارند، به عالوه ا
رورت نيازهای امروز، توجه به ض با .(1011)صفری، اجتماعي در مدارس ضروری است  هایآسيبمهارتهای اجتماعي در کاهش 

انساني، تنوع و گستردگي و هجوم منابع نواده، شبكه گسترده و پيچيده ارتباطات اي، تغيير ساختار خگفرهن - ریع اجتماعيتغييرات س
-ند توانمندیهای روانينيازم هاآنرهای متعددی روبرو کرده است که مقابله مؤثر با اها را با چالش، استرس و فش انتي، انسالعااط

مي  یسک پذیرر التطفي، رواني و اجتماعي افراد را در مواجهه با مسائل و مشكامهارت ها، توانایي های ع نفقدا .تاجتماعي اس
مهارت های  آموزش ،نی( بنابرا1090جمعه نيا، قرباني و)ددهمي رواني، اجتماعي و رفتاری قرار الالتانواع اخت ضدر معرآن راکندو 

 .نمایدپيشگيری گير جامعه ناجتماعي گریبا  هایآسيبتا حدودی از  تواندميزندگي 
 

 زندگی هایمهارت -5
کنيم تا به رد مثبت برخوه يوــندگى به شت زكالــتن به ما کمک مىکنند که با مشـــیسزبهتر اى ندگى برى زهارتمها

اى د با هر چگونهـناه مىتوـت کـــسایى اچرن اـــنسا”ه ـنيچل ه قوـه بـکا کنيم. چرا ت پيدــسى دترــبيشى موفقيتها
اعى ـجتما -نىى رواهارتمهااز گى ربزوه ندگى به گرى زاـهرتاـمه (.1091، نىيـــحسرپوو خنيفر ) ”دـهاگر بخوالى زد واـــبس
، دـکننذ اـتخااهى ـگآا ـبن را اـــاتشـميمـــا تصــد تــک کننـکماد فراه ــد بـنناه مىتوــکد وـــه مىشـگفتدى فرن اــميو 
رور باو الم ــندگى سو زهند ش دترــگسد را ى خوــخصــمدیریت شاى و مقابلهى هارتمها، دـکننار برقرط اـتبارمؤثر ر ه طوـب

اف طرابه محيط ط مربول عماانيز ان و یگردبه ط مربول عماو اى ـــخصـــشل عماانند اندگى مىتوى زهارتند. مهاــته باشــشدا
اد فرابرای ى. جتماعو انى ، روامانىــایش جســسآسالمت بيشتر یعنى د و تر منجر شوـالمت بيشـیتکنند که به ساهدرى طورا 
کمک اد فراهایى که به رتمهاو ابع ـتن منـــشر دااـختي، در ادـناهـجاا موـهآنا ـجتماعى بامحيط در هایى که ارىوــشن دجریادر 

 (.1092ن، )خالدیات ـــسالى بخش ـــتس، یندآبرد خوت كالـــحل مشه عهداز كل ممكن ـــمىکند تا به بهترین ش
در هد. دیش مىافزرا امد رآکاو مثبت ر فتارى و رگازاــسرت ت که قدــسانایىها اتواى از امل مجموعهـندگى شى زهارتمها
د را جتماعى خوابه نقش ط مربوى ئوليتهاــدمه بزند مســصان یگردیا د ینکه به خوون ابدد وــمىشدر خص قاــنتيجه ش

، ندگىى زهارتمهازش مو(. آ1092ن، )خالدیاد وـــشو برروكل مؤثر ـــبه شدگى ـنزه ـنت روزاكالــمشو با چالشها د و بپذیر
ت یش عزافزو اد ــشد، رجواز وبر، اىـــندیشامثبت ، گاهىدآخو قبيلاز طریق فنونى را از باال رت ب مهاـــکساى برزم نایى الاتو

ر ختياى در اپذیرفنعطاو احيطى مثبت مد یجاس، اترــسامدیریت ى، ميمگيرــتصو أله ــحل مس، مــپایش خشر و مها، نفس
د ـکمک مىکند ندگى به فرى از زایتمندـــضت و ركالـــبر مشابردر ندگى ى زهارتب مهاـــکسدر نایى اهد. تودمىار قراد فرا
کوچک به ت كالــمشرى از ياــبس، مثبتو الم ـــسى ترـــبسدر ین معنا که اید. به آه خوبى برـبت كالـــمشه دـعهاز ا ـت

ت و كالـــین مشانند امىتواد فراکه د وـــمىشه أله نگاـــک مسـیان ها نيز به عنورضبه تعاو وند ـــمىشف برطرد خودى خو
دگى ـنى زهارتمهازش مو، آینابر وه . عال(1092ران، همكاو ه ـک)درد ـکننف برطره دـــب شـــکسى نایىهاابا تورا حتىها رانا
الم ـــسر فتاه و رنگيزاتا زد اـــمىسدر اـقد را فرو اند ـــبه فعليت برسرا هایش و ارزشها شرنگ، نشداد تا ـد مىکنـنمناتود را فر
ادى فرات که ــسار اتوــسض این فرابر اد موف رــمصءوــسى از گيرــپيشاى ندگى برى زهارتمهازش موآد. ـــته باشـــشدا

رت تن مهاـشاامل ندــشدى فردرون ند. نقایص دى دارن فربيدى و فرى درون هادکررکادر ى ــنقایص دچار آسيب مي شوندکه 
مى ابهرى و ست )باقراجتماعى ازندگي ى هارتشتن مهااشامل نددى نقایص بينفردى و نتقااتفكر ى و صميمگيرتو أله ـحل مس

 (.1012ن، حساا

ت. ـــسانظر گرفته در ها رتاـمهش و نگر، نشدابا تاکيد بر ر فتارهى دكلـــتغيير یا شرا ندگى ى زهارتاـف مهـــیونيس
ط، تباارقبيل از ندگى اى زبرز نيارد موى هارتعه مهاـــت که بر توســـساکامل ر فتارتغيير د یكرروندگى یک ى زهارتبرنامه مها

د. ـتمرکز مىکنن االــهمسر اــمقابله با فشو به نفس د عتماد ایجاورزى، ا أتجرت، اــاســحس، امدیریت، تفكر، ألهـــحل مس
ته ـشدامؤثر اى جههاموو نى مقابله ى رواهاراـفشو ها سترـــسو انى ت رواكالـــد با مشـهندمىن اـمكد اه فرـا بـهرتاـین مها

افزایش مي یابد. از این رو مهارت های زندگي به  گرانت از خود و دیفرد در مراقب هنگيزروان، اشت ایش سطح بهدافزاد. با ـباش
گاهانه اتخاذ شوند آشوند تا تصميمات  زندگي تبدیل و موجب مي نپيرامو كالتبهتر مسائل و مشزش د در جهت پرداآمابزاری کار

 (.1090،الحتيپور و ف محمدی)
موزش به آاجتماعي تاثيرگذار است. استمرار  هایآسيبدر پيشگيری اوليه از نکار برد زندگي و به هایمهارتگاهي کافي از آ
خطر دارای بيشترین  ضدر افراد در معر (رش و عملكردگگاهي، ن)آبا تاکيد بر ایجاد تغيير در سه حيطه از یادگيری  صخصو

آن که کاربرد  شودميها گفته  ای از توانش بهداشت جهاني، مهارت های زندگي به مجموعه ناثربخشي است. طبق تعریف سازما
اوان ها تاثير فررضحل تعاو حيح ـــص مسئوليتهای اجتماعي، تصميم گيریهای بين فردی، پذیرش طها در تنظيم و بهبود رواب
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د ـنـــاشـبه گاآکافى ازه نداى به ــاســسى اهارتمهااد از فراکه آنمگر ، تــپذیر نيسنمكااعمالً افهداین اتيابى به ـــسدارد. د
ن اـــنش، دـتنـــه مبتنى هسـناگيرـــپيشت خالادایى که بر مـهشهوب پژـغلد. اوـــشزش داده موآا ـهآنه ـبرد ین موو در ا

ى هارتمهاو تن ــمدیریت خویش و تـسا مفيدندگى ى زهارتمهارى و فتاو رجتماعى ى ااـهرتاـمهزش موآه ـد کـنا داده
 (.1092، بوگرن حيمياى و رهشير، دبيگدلى، نجفىاز هد )به نقل دیش مىافزاافرادرا عمومى 

ى هارضوند تا تعاـــمىشدر قااد فره امرروزندگى در زها دن آنبرر نتيجه بهکاو دردگى ـنى زاـهتراـمهاز افى ـاهى کـگآا ـب
ل نبادبه را نى بهتر روات ــشامر بهداین اغلبه کنند که س ترــسو امنفى ت بر هيجاناو حل نمایند اى  هندزاـــبه نحو سد را خو

رى را اـفتو رناختى ـــشات تغييرارد و ذـاثير مىگـتد دگى فرـنزمختلف د اـبعادر دگى ـنى زاـهرتاـمهى گيرربه کاو گاهى دارد. آ
دگى ـنى زاـهرتاـد. مهـتر مىکنـــنى بيشى دروهاراـــبر فشابرد را در مت فرومقاد ه خوـبد مر خواین اه ـکل دارد اـنبده ـب
، ندگىزبت به ـــیش بينش نسافزاد، افرايت ــخصـــشن دــتر شومموجب مقاو مىکند ت كالـــمقابله با مشده مان را آاـــنسا
اهى ــگآا ـبد ه فرـنتيجد. در وـــمىشن اـفياطرو اا محيط ــمؤثر بط اــتبارى اربرقرو دگى ـنرت در اداره زیش مهاافزا

نى روات ـالمـــامين سـتو حفظ اى برزم مينه الدازد و زندگى مىپرب زجتنااغيرقابل ت كالـــه مقابله مؤثر با مشـه بـانبـهجـهم
أله ــحل مسو حيح ــصى ميمگيرــتصروش با د که فرد وــمىش دگى باعثـنى زاـهرتاـمهاز اهى ـگد. آوـــهم مىشافروى 

ر و روش مهاس را ترـــساند ابتود و وـــکمتر شى ميمگيرـــتصدر ید دکه ترد وـــمر موجب مىشاین انتيجه د و دروــنا شــشآ
ار ألهمدــمسه يوــشو از لط یابد ـــتسزا  سترـــساعى مىکند که بر عامل ـــسد فرد. ببرر به کاآن با  مقابلهاى برى را مدرآکا

د فراره پنددخوو نى ل درومنبع کنتر، جتماعىى اهارتکه مهاد وــندگى باعث مىشى زهارتمهااز گاهى آکند. ده تفاــساتر ــبيش
پيش زا در  سترــسابا عامل را مطلوبى و ب ــمتناسد هبر، راهيجانىى اکنشهر وامهاد در فرد و وـــجهت مثبت تقویت شدر 
ت ـموخاد آفراه ـبان دگى مىتوـنى زهارتمهازش موآبا  (.1091، طباطبایىو بوگر ن حيمياى، ريرـــهش، دبيگدلى، )نجفىد گير

زش موآبا ، ینابنابرد. کرام قدر اکام آن نجااه ـد بـایـنبر اـب هر کـقانظر گرفتن عوون دربدو ت ـــنيسه دـنزمواى آهـه هر تجربـک
ى پرخطر جلوگيرى اــهراــفتزاى رخطرات ثران از اخطر مىتوض معرن در اـناهى نوجواخوناــش هيجاهـکو ندگى ى زهارتمها
 .(1092ى، توقيرى و گرـــعس، لطانىـــسر طهوى حمدد )اکر

و ت ـمثبر اـفتاى رنایىهایى براتوان به عنورا گى ندى زهارتمها 1990ل اـــسدر ت جهانى ـــشابهدن مازاــس
نمایند تعریف رد برخوه مرروزندگى ى زالشهاـچو تهها ـــسابا خوى مؤثرر ه طوـا بـتزد اـــمىسدر اـقاد را فراه ـه کـنرااـگزاـــس

گي ندل زطورا در بى ـمناسر افتو ر المــسى هاب نتخااتا زد اـسدر قااد را فراند اهایى مىتورتچنين مهازش موآت. ـــسده اکر
، 1990ل اــسدر ندگى ز ىهارتبرنامه مهان در مازاـــین س(. ا1092 ن،اـدیـالـخ؛ 2010، 0بـانلـکو گلو زواـگد )ـهنم دنجاا شان

بط رواحفظ د و اـیج، امؤثرط اـتبارى ارایى برقرـناتودى، نتقااتفكر ق، تفكر خال، ألهـــحل مسى، ميمگيرـــتصرت مها ده
ت ـــسده اندگى معرفى نموى زهارتمهاان به عنورا ابله با تنش ـمقو ا ـهناـا هيجـمقابله ب، دلىـهم، اهىـگدآخودى، نفربي

 (.1092 ران،همكاو که از دربه نقل ؛ 1990، جهانىشت ابهدن مازاـــ)س

اره همواد فرا هـکا چر، تـــسا ندگىى زهارتمهمترین مهااز یكى ى ميمگيرــک تصــشون بدی: میمگیرــتص -لفا
به در ند قاــته باشــشاکافى ندرت ميم مهاــخذ تصاى اگر براما ، اکنندب نتخان اگوناگوى هان راهمياراه را از اید یک ـب

ى ميمگيرــیا با تصد هد کراتحمل خواز آن را ى ــناشى تنشهات و اــضریا تعا، نتيجهد و در هند بوانخوى ميمگيرــتص
به ود جامعه محدى در ميمگيرـتصارد هم مواهند شد. اخور چادحتىها راایر ناـساب و طرـض، اگىدرـفسات به ـسدرناو غيرمنطقى 

و از ست ايع ـسر وياـبسرت ین مهاات. ـسایگر دعمومى ق تفااچند و ر ـهمسب نتخا، اته تحصيلىـشب رنتخا، اغلـشب نتخاا
تامين ى در ميمگيرــتصرت اــل مهــليده همين ـبد. وـــل مى شـامـــشرا ا ـهآنمهمترین و ا کلىترین ـا تـهراـفترجزئىترین 

و منطقى ى ميمگيرـــمند تصزید که نياآنى پيش مىاوافرى ندگى موقعيتهادر زت. ــساى ــاســسر اياــبسروان ت ــشابهد
مند زنياد وـــشم نجااطا خل حتماابا کمترین و به بهترین نحو ب نتخاى و اميمگيرـــکه تصاى آن ت. برـــسانتخابى عاقالنه ا

 از:تند رت که عباـــساایى ـهماـگدن طى کر
ها بنتخاز امتياى اجمعبند، هابنتخااز ان هر یک ـــمحاسو تن معایب ـــنوشرو وپيش ى هابنتخااز اتى ـــتهيه فهرس -1 

 ،ها با همآنه ـــمقایسو 
ت ـكسـشب نتخادر اکه ادى فرابا رت وـند. همچنين مشاتهــشداموفقىى هابنتخااته ــگذشدر که ادى فرابا رت وــمش -2 

 ،تــسامند ـشارزند نيز ا ردهخو
ن و در هایمابنتخاامحاسن و معایب ره در باى دونگرزباو ناموفق و موفق اد فرابا رت وـمشاز ل ـحاص نتایجىىجمعبند -0

 (.1011، جعفررپو؛ 1091، ينىــحسرپوو ميمنهایى )خنيفر ــنهایت تص

ما به اى بررا ائل کوچک ـــنه مسروزا ت کهـسرگ األه بزـاید یک مسـیا شرگ و ت بزـندگى یک فرصزأله: ـحل مس -ب
به د عتماد ایجااى در ا هندزاـــتاثير سن، اـــنسروى اپيش ت كالـــل مشـمىناميم. حت كالـــمشرا ها آنکه ما آورد مىن مغاار

هدیه ت كالـمش باه ندزاــجهه سامواى ب برــمناسهاى نگيزه و ایژویى ونيرن اــنسابه دارد و مى آدمش آراب ـــکسو نفس 
ى فعاليتهاى رــبه یک سار دارد و قرن اـنساناختى ـشى فعاليتهااز باالترین سطح ان در ندیشمندانظر از أله ـمىنماید. حل مس

و ضح ى واحلهان، راهنساروى اپيش ائل ـمساز برخى ز دارد. يتى نياـخصـشى هاىنمنداتورى از ياــبسدن بوو دارا ى ـصـتخص
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، تــقبلى ماست تجربياو تهها ــنساز دامتاثر ده اـــسى حلهاراهند. ارنى ندـــشد رویاى زحلهاراهى ـــبعضو ند دارنى ـــشرو
زه حودر ل حدن راهکرا تند که پيدـــمر هساین ابيانگر ، دـتنـــل نيسـهولت قابل حــسو حتى راائل که به ــمساز ته ــسآن دما ا

كل به ــبه حل مشد و ئه شواراحيح مشكل ـصو ت ـسم درمفهود، وـب شـجدید کست طالعااباید و ت ـنيسد تجربه فرو نش دا
د وـگرفته شه ب با موقعيت بهرـمتناسو ترکيبى جدید در ين ــپيشت طالعااز اینكه ایا د و وــته شــقيق نگریسو دعميق رت وــص
عى مىکند ـــسو در آن د ـت مىکنـیادـهد آن را فرد ه خوـت کـــسى ادـیناه فرـألـــحل مس .(1091، حسينىرپوو خنيفر )

، گاهانهآیند األه یک فرــین ترتيب حل مساکند. به ا پيدد خوه مرروزندگى زائل ـــمساى براى هـنرااـگزاـــسو مؤثر ى اـلهـحراه
اد فرابه نفس د عتمااتا د وــائل موجب مىشـميز مسآحل موفقيتاى برزم نایى الاتوردارى از ت. برخوـــساهدفمند و منطقى 

ى هااز روشند ـــكل باشــحل مشاى برزم الى هارتگر فاقد مهاالى وکنند ا پيدى ترـبيشى مندـشس ارزاـحسه و ادــتر شـبيش
شت ابهده و دـكل شـمشر چااف دطرابا محيط رى گازاـسو در مىکنند ده تفاـــسد اائل خوـــحل مساى برب معيوو ب ـــنامناس

ى ميمگيرــمند تصزنياى موقعيتهات و كالــجهه با مشامودر أله ــحل مسان فاقد تواد فراهد شد. اها تهدید خوآننى روا
ه با ـجهاموى اـه جـبو د ـپيشبينى کنند را خوت ميماـــنند پيامد تصانمىتو، مىکنندى ميداناودگىـانـمس دراـــحسا

خت ــسى هاروزجهه با امودر أله باال ــحل مسان با تواد فرامقابل در نش مىکنند. زرـــسان را یگردد و مرتب خوت، كالـــمش
ليل دکنند به همين رد برخوت كالــمنطقى با مشاى عى مىکنند به گونهــسى ميداناو گمى دررــسى به جات كالـــمشو ندگى ز
، جمعه نياو قربانى ؛ 2010، 1کانلبو گلو زد )گاـنرومىد خواى هلحظدن کرو آرام  موارد آسيب زاکمتر به ن اـكالتشـحل مشاى بر

 (.1019، رانهمكاو یز واـــس؛ 1090

آن را هد امىخوو ت ـــساجه امو اىبا مسألهن اـنساکه د وـمىشح مانى مطرو زت ـساهنى ذتفكر عملى ق: تفكر خال -ج
 هيوــشق تفكر مىنامند. تفكر خالرا هنى ش ذین تالاکه دد مىگرز غاآأله ـــحل مساى برش هن تالم در ذین هنگادر احل کند. 

تيابى ـــسل دحتمااید. بدین ترتيب آت مىـــسدبه ع متنوى حلهاراهه ـألـــل مسـحاى برآن ک ـه کمـه بـت کــساتفكر اى از 
به اد فرد اوـمىشباعث و ت ـسى اميمگيرـتصو أله ـحل مساى پایه بررت مهاق تفكر خالرود. حل باال مىراه بترین ـــبه مناس

در قاد را فرق، خاله و فرینندآتفكر رت دـ(. ق1019، راناـهمكو یز واـــس؛ 2010، بـانلـکو گلو زگابنگرند ) رب شانتجاوراء ما
ى و ميداقع ناد. در واوــشرج ندگى خاى زتهاـــبنبساز نتيجه و در ف کند ـــکشد را خون گوناگوى هابنتخااتا زد اـــمىس

دن راه گم کرو تها ـــبا بنبسن دـــجه شاموآن پى و در ناختى ـــشم اـنقص نظاز ى ــنى ناشران روابرخى بيمادر گى درــفسا
انى نيز ـمدر در روان تيرــبصم هند. مفهودت مىــسرا از دخویش ق نى تفكر خالران رواکه بيماا چر، تــساها وج از آنخر
در ندگى. ار زوــشى دنههادگرر از گذى یافتن معبرهااى براو یت اهدف با هدر نبينى به بيماـــشن روندداگرزبااز ت ـــسرت اعبا

خویش ق تفكر خال، فتنداى مىـــکشدیا به فكر خوو هند دمىن پایاد دگى خوـنزه ـى بـــکشدخو نى که بارابيمااز ندامــین چشا
رج خویش خاود محدت ه تجربياـتـــبسه یردا ازهد دمىن مكااخص ـــه شـبق تفكر خالرت دـد. قـنا دادهت ـــساز ده کلى ـبرا 
 (.1091، حسينىرپوو  خنيفرد )ها مىنگرهنب به پدیداجوم تماد و از پذیر مىشوفنعطاد اندگى فرن زاـــبدینسدد، گر

ت ــسايا ــشل و اوــص، امفاهيم ،اــهاددــخن راــميى اــههـبطدن راکردار اــمعناى تفكر طریقى بردی: اـنتقاتفكر  -د
د تفكر خوه يوـــشره بان دريدــندیشانند( دامىر موى از اگيرادیرارفاً ـــصدر آن عامه )که ر وــتصف بر خالدى نتقااتفكر و 

مل اعوا بتددى انتقااتفكر در د. ـنا دهمعرفى کررب اـتجت و اـطالعال عينى ـتحليرت اـمهدى را اـنتقاتفكر ى ت. به تعبيرـــسا
تحليل ت تجربيااز ب ـمناست طالعااتى ربه عباد، مىگيرار شيابى قررد ارزمود و وـخص مىشـها مششنگرو ها رفتارمؤثر بر 

بر ار ثرگذااعى ـجتمى ااـهد و ارزشوـــه شـگرفتر اـه کـل بـكـــه بهترین شـتفكر بى هارتمهاد وند سپس سعى مىشوـمىش
د ـشو رتفكر پخته ، مىیابد کاهشم خاى هاوربات اــضرتعااز ى ــناشر اـفشدى نتقااوند. به کمک تفكر ــایى شــناسـشر فتار

و  یزواـــس؛ 2010، کانلبو گلو ز)گاد مىگيرار قرى يب جدـــسآنى شخص کمتر تحت رواشت ابهدد و كل مىگيرـشاى یافته
ب مطلوه زدبادن باال برر ناختى به منظوـــشى هارتمهاو ها دهبرى از راگيرهبهر، تفكرع ین نوع امجمو(. در 1019ران، همكا

ت و اـــضرتعااز ى ـــناشر اـــکاهش فشو ها شحيح نگرــتص، عــضافافيت موــشداراى تفكر ع ین نواجدین وات. ــساها رفتار
ط خالى بين خطوى اـــفضو مىفهمند ت را کلماى البهالى اـــحتى فضدى اـنتقاتفكر اد داراى فراتند. ـــتحميلى هسى هاوربا

 (.1091، حسينىرپوو )خنيفر دارد خاصى م ومفهو ها تعریف اى آننيز بر
مختلف اد فرابا ل روز طودر همه  ماو فتد امىق تفاایا چند نفر ن دو مياط اـتبارمؤثر: ط اـتباری ارايي برقرـناتو -ه

موفقيت ى و ایتمندـــضس راـــحساتباطى منجر به اره هر ـت کــساین األه قابل توجه ــما مسامىکنيم. ار بر قرط تباار
و کالمى ى هامطریق پياد را از خوت اـاسـحست و اطالعاآن، ايله ـسوت که به ـسى ایندافردى بينفرط تباد. اروـــنمىش

از برد را اخوى هانهيجاو تهها ــساخو، هازاـني، دـایـد عقـننامىتوادى فرآن اطى و یم ارذـمىگن اـميان در یگردا ـغيرکالمى ب
نقطه و ها زاـنيت، اـــاســـحساز ابرى ااـه معنـبرت اـین مهایگر رت داـت یابند. به عبــسدایت ــضس راــحسابه نوعى و کنند 
نایى یا اتوط، تباارمل مهم اعواز یكى  (.1019ران، همكاو یز واـــت )ســـساغير کالمى و کالمى رت وـــبه صدى فرى نظرها

ر خویش به طور فكات و ااــاســحسو اعقاید از برد و اوخ باعث گرفتن حقد جواز وبرو ات ـــسد اجواز وبردر اخص ـــنى شاناتو
نيز ان یگرق دحقود، خوى تههاــسابه خون يدــساىرتكاپو برو هى این حقخودر اکه ى به نحو، تــساقانه داــصو تقيم ــمس
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شناخت صحيح که با د تلقى مىشو مهم جهتاز آن ین موقعيت رت و در این مهاد در احيح فرــنقش صد. وــشده مرـشم محتر
 جتماعى:ابط مؤثر وم روالزو خویش 

بر اب ضطرون ابدو همه س و واترون بد-عمل کند. س آن سااتا بر د مىشود منافع خوق و به تشخيص حقودر قا شخص -
 رد.پا مىفشاد حق خو

ه حق ـالبـمطه ـبان یگردحق دن کرش موافرون دـبل اـه حـهمدر  ؛ وکندن بياد را قعى خوواطف اعوت و حساسااند ابتو -
 (.1091، حسينىرپوو يفر نماید )خنام دـقد اخو

منطبق و مند ـــشارزه ـامعـنظر جاز  کهرى به طودى بط بينفرد روااـیجاایى ـناتودی: بط بینفررواحفظ د و اـيجا -و
بط بين روات ت. کيفيـــساى ـــاســـسرت ایک مها، دـــباشان یگرد و دخواى مند بردوـــسل عين حاو در جامعه ف بر عر

 از:تند رد که عباـــباشار د تاثيرگذـنامىتون اگوـگونى كلهاـــبه شدى فر
ا ـد یـتنـــعتنا هسابىد د خوـنزنى فرى روااـهزاـه نيـه بـکاى  ادهانوـخدر دگى ـنر: زاـابهنجـگى نادانوـبط خروا -1

یگر ف دطراز هم کند. اجتماعى فراد ــضى هارفتارند به زفر یشاگراى بررا ه ـمينزد ـنامىتو، دـنداره ـناگرـــاشـپرخى اـهراـفتر
 انند.ـــمىکشسوی آسيب به د را ته فرـــساهلگير نيز ناخوـــسورى ندپرزفره يوــبا شخانواده هایي

از هى وگردر ویت ـــمىکند. عضا پيدى  ا هیژوهميت ن ااالـــبا همسط تبا، ارنىانوجور: در دوران اـبزهكن االـــهمس -2
 د.وـــش آسيبند منجر به امىتووه با گردن مخالفت کرو نایى نه گفتن اتوم عدان و نوجود جواز وبراعف ـــضن و االـــمسه

از ما اد ــالم باشــسد و اــندگى شزیک وع رــشو ایند ــخوش هــد تجربــنامىتوازدواج ر: ـــا همســبط اــتبازدواج و ار -0
جين در زونى اوافرى بهاـيـــسوز آه برـت منجر بـــساممكن د وـــافى نشـه کـموفق توجازدواج  یطارــگر به شایگر ى دوــس
و قربانى ؛ 1011، جعفرر)پود شو اجتماعي هایآسيبت و ختالالرى از اياـــبسوز برز اـــمينهسزحتى د و وـــشن اـــنشادـنزفرو 

 (.1090، جمعهنيا
 ارزش ،احساسات ،ضعف وقوت طنقااف، هد، اتههاـــساخو، هازنيات، ياـــوصـــنيم خصابه ما کمک مىکند تا بتورت اـمه

 (1019ران،همكاو یز وسا؛ 1091، حسينىرپوخنيفر،) ميبشناسوهویت خودرا بيشتر 
 از یكى ان،یگرد ناـمي در دخو شپذیر اىبر زىاـــمينهسز و انیگرد ندگىز تـموقعي فهم اىبر شتال: دليـهم -ز

 تحرکا ینا محرکه رموتو همدلى ،دـــباش زنيا ادفرا کتراـــمشو رىاـهمي هــب هـک اـج هر. تـــسا دگىـنز ىاـهرتاـمه
 و طفاعو کنندکه کمک یكدیگر به نندامىتو مانىز در تنها ادفرا. دنمو هداخو اعفـــمض را اـهراـفتریىرآکا و دـــش هداخو

 ىکنشهاوا ئهارا و انیگرد طفاعو و تاــاســحسا درک نایىاتو(. 1091 ،ينىـــحسرپو و خنيفر) یابنددر را انیگرد ىتجربهها
 انیگرد که يمــباش هگاآ که تــسا نكته ینا درک نایىاتو همدلى تىرعبا به. دوــمىشهناميد همدلى هاآن برابر در بــمناس

 وتمتفا ادفرا با و بپذیریم را هاوتکهتفا دوـــمىش اعثـب هـنكت ینا درک و دـمىکنن دگىـنز اـم اـب تىواـمتف امالًـیطکارـــشدر
 وزبر علل مهمترین از یكى آن انفقد یا دکمبو و دارد یىازـــس به اثيرـت ادفرابطروا دبهبو در همدلى ازبرا. يمـــباش تهـــشدا بطهرا
 تحاال و نبد نباز ،راـفتر ر،گفتا به توجه انیگرد تاساـحسا قيقد درک رمنظو به. تـسا ادفرا بطروا در تكالـمشو تختالفاا

 در رتاـمه تنـــشادـن هـانـفـــاسـمت(. 1011 ،جعفررپو ؛2010،کانلب و گلوزگا) دارد ورترـــض نهمزما رتوـــص به هچهر
از آن بدتر دى و فرى مه بدفهمىهاــرچشــسان، یگردعاطفى و ناختى ــشى اــفض همجموعهــب دننكر هـتوج و دلىـهم

ى هاروشبه ن دــل شــباعث متوسن نااجون و ناانوجوص در وـــهمدلى به خصان ت. فقدـــسادى انژدى و فرى ومتهاـــخص
و خنيفر د )مىگيرار فرهنگى قرو جتماعى ى اهاارزشبا د تضادر که گاهى اى به گونهد، وــتن مىشــخویشن فى بياانحرا

 (.1091، حسينىرپو

و دید ــشى هانهيجاه اداره نحو ىگيراهمچنين فرر و فتارها بر آنتاثير و ها نناخت هيجاـــشها: نمقابله با هیجا -ح

امل چگونگى ــشن هيجال کنتر .(2010، کانلبو گلو ز)گاد وــمىش هناميدن مقابله با هيجارت مها، مــفرین نظير خشآكلــمش
، دـــاشـند قابل پيشبينى بابط مىتورواین ات. ـــساف اطرامحيط ان و یگردا ـبوى بط ن در روااـد هيجـنرو ازخص ــشادراک 

 هيوـبه شت هيجانال کنتردازد. ها مىپراز آنت یكى ـسب درنتخاو اهيجانى وت متفاى هاهگارى گذـــسربه برن اـهيجل کنترا ذـل
از نند این حيطه بهتر مىتودر اد ـمرآاـکص اـخـــشد. اوـــمىشد اـیجااهى ـگدآخول اـنبدست که به اتى رب مهاـمناس اى

ندگى کمتر با ى زيبهاـــنشاز و فرو در هایى یابند ى رکپذیرـتحریاب و طرـــضى، ادـميااـمنفى نظير نى اـهناـهيج
به ه حت کنندرانازا و كلــموقعيت مشاز نند ارعت مىتوــكل به ســـمش وزبررت وـــصدر یا و وند ـــجه مىشاكل موـــمش
 .(1092ران، همكاو ى نجفاز ند )به نقل دگرزباب یط مطلوارــش

و یى رویااى روبررا نایى ما اتو ست کهاه اگرگونىهایى همرات و دبا تغييراره ندگى ما هموزس: ترـسامقابله با  -ط
ر گازاـــسات تغييرآن با د را ینكه که خواز اقبل و د ـننزه هم مىـبرا حياتى ما دل تعال ن حاعيو در د ــبه چالش مىکشزش اــس
دگى ـنل زطود در هر فر، ینامىنامند. بنابرس ترـــسرا این حالت ، امىگيریمار تنش قرو نگيختگى االت برـح، در نمایيمدل متعاو 
قتى که ویگر دتى ربه عبازد. اــسر گازاــید سآمىد جوویش به ایطى که برارـــشات و با تغييرد را ا خوـتز دارد اـنياره همود خو
دل تعاد و وــشر گازاــیط جدید سارــبا شره بادوکند تا ش باید تالد فررد تى به هم مىخواتغييرع قووخص با ــحياتى شدل تعا
ند با انتود تى که فرروــصو در مىکند ارد ر واــفشو روان م ــلى به جسدچنين تعاآوردن ت ــسدبه آورد. ت ــسدبه د را خو
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با ه و دـــنى شو روامى ـــمختلف جسى هارىبيمار چادت ـــساکند ممكن رد تى برخوــسدربه د ندگى خوى زهاسترــسا
د تنــهسرى فتاو رنى و روانى ى دروفعاليتهااى، ابلهـمقى اـهدهبررانظر علمى د. از وـــشو بررونيز ى یگره دعدیدت كالـــمش

س، ترـــسابر ابروم در مقااد فرد. امىگيرر به کاآن با ن مدر آکنان و اندــسرقل ایا به حدس ترــسدن ابين براى از برد که فر
فع اى ربرب، مخرى هاروشبه و روى آوردن ى ـــشاليلترى دبه جات كالــجهه با مشاموو در ند دارندگى زبر ل کنترس اـــحسا
س ترـــسامقابله با ى هادهبررابطه را (.1019ران، همكاو یز واـــیند )سآكل بر مىـــفع مشاى ربرجویى رهچال نبادبه س ترـــسا

اى مقابلهى هادهبرت، راكالــمقابله با مشدر که ادى فرات. یعنى ـساطرفه دو یک تعامل گرایش به رفتارهای پرخطرو 
ت ـالمـــسد و وــنفس باال منجر مىشت ین موفقيت به عزو اوند ــكل نائل مىشــبه حل مش مىکنند بنتخاار را األهمدــمس
ه حل ـد بـمىکننب اـنتخار را ادـمناـهيجاى مقابلهى هادهبرت، راكالـــابله با مشـمقدر ه ـکادى فردارد. اپى را در نى روا
ل نبادبه را ناختى ــشى روانيبهاــسد و آوــمىشنفس پایين منجر ت موفقيت به عزم ین عدو اوند ـــكل نائل نمىشـــمش

و قع فعاليتهایى منظم ، در وامىجویندد وـــسار همدـألـــمساى هـابلـمقد هبرزا از رادگىـتنيى اـتهـموقعيدر که ادى فردارد. ا
د و هبررانتيجه به نوعى و در مىگيرند ر هنى به کاو ذناختى ــنظر شاز أله ــمسره بازى دواــسزبااى بره را دــشى تهبندــسد
ب از جتناروان و االمت ـــیش سافز، انىر روااـــب کاهش فشـمر موجاهمين  .دـابنـت مىیــسد دأله خوــحل مساى برر هكارا

 (.1092، خانجانىو شاهى وخسردرى )بهاد ها مىشودر آن آسيب
 

 :اجتماعی دانش آموزان(زندگی های ارتقای مهارتهای پیشنهادها )راه -6

 اجتماعي در برنامه ریزی درسي؛زندگي مهارتهای  آموزش به توجه -

 نشان دادن تاثيرات مخرب دوستان ناالیق و ناشایست و چگونگي قطع ارتباط با آنان؛ -

 آموزش مهارتهای زندگي نظير دوست یابي و خود شناسي و کشف خود درمحتوای آموزشي؛ -

 مسئوليت و استفاده از دیدگاههای آنان در مدرسه؛ اجازه ی ابراز وجود به دانش آموزان از طریق دادن -

 تقویت عزت نفس و احترام دانش آموزان توسط معلم؛ -

 تقویت ارزشهای دیني دانش آموزان توسط معلمان؛ -

 تقویت ارزشهای دیني در خانواده؛ -

موارد کوچک آموزش نه گفتن از کودکي در خانواده ها از طریق اهميت دادن به اظهار نظر وی و شروع از  -
 .وغيرمهم

 آموزش کهارتهای ضروری زندگي اجتماعي -
 

 ینتیجهگیرو  بحث -7

اجتماعي در جامعه، ناشي از شرایط ساختاری و الگوهای کنشي هستند که در مسير  هایآسيب گفت کهدر مجموع مي توان 
 .ده ارزش ها و کمال مطلوب مي شوندتحوالت اجتماعي بر سر راه توسعه جامعه قرار مي گيرند و مانع تحقق اهداف و تهدید کنن

اجتماعي پدیده های واقعي، متغير، نسبي و قابل کنترل هستندکه طرح و شناسایي علمي و عملي آن ها مستلزم وجود  هایبيآس
 .برنامه های مناسب، تعامل صحيح و مناسب بين سازمان های متعدد و باالخره وجود فضای فكری و اجتماعي مناسب است

نقش مهمي در سازندگي شخصيت کودکان و نوجوانان و پيشگيری از آسيب های اجتماعي  توانندميدرسه رورش وموپ آموزش
تری را به  داشته باشد به ویژه هنگامي که والدین در برخورد با فرزندان با شكست مواجهه شده باشند مدارس مسئوليت سنگين

دشوار در زندگي هر فردی است وجود شرایط مناسب بهداشتي و تربيتي و  عهده دارند. دوران نوجواني دوراني پر کشمكش و اغلب
از ندگى ى زهارتمها. شود فرهنگي و اجتماعي برای گذر از چنين مرحله حساسي، باعث به وجود آمدن آسيب و بزه اجتماعي مي

ه ـبد را خودى جوى وهاش و ارزشنگر، نشداتا زد اـــمىسدر قاد را د که فرـونـــد تلقى مىشـمفيو ت مؤثر ـجهآن 
اى ندگى مثبت برد زیجاو اکامى داــشو بى دااــجهت شدى در جوى وهاونيراز ند ابتوو د ـل کنـدیـعينى تبو قعى ى وااـایىهـناتو
ه ندگى بهرى زهارتمهااز شخصى که ن. دـمت شـتن به سـشدابرم گادن و بوس اـحساین یعنى د و اگيره بهران یگرد و دخو

و خنيفر )د هد بوانمند خواجتماعى تودى و افرى يبهاـــسآجهت کاهش د و در وـــموفقيتهایى نائل مىشاز حرا بهدارد کامل 
به و اخته ـــسن دور اـــشدخورا از كنندگى ــکه چگونه شزد موآمىن اـــنساندگى به ى زهارت(. مها1091، ينىــحسرپو

که چگونه با محيط زد موآمىاد فراندگى به ى زهارتقع مهادر واد. ـکننه اـل نگـقابل حى معماهاان ندگى به عنوزائل ـــمس
د ـنابتو، دـــاسـنـــقيق بشد را دخود که فرد وـــندگى باعث مىشى زهاترلط بر مهاـــد. تسـونـــشر اـگزاـــسد جتماعى خوا
و منفى ى هانهيجاد که فرد وـــندگى باعث مىشز ىهارتنماید. مهاد یجااها آنا ـبى بط مؤثرده و رواکران را درک یگرد
خود را حل کرده و  كالتای مؤثر مشه شيوه ورد، بآدر لرا تحت کنتر آن هاکرده و  ایىـــناســـشد را خوه مرى روزهاسترـــسا

نوجوانان  (.1092، نخالدیا )پردازش نپذیرد ن بدو اطالعات راای فكر نكند و  تصميمهای مناسبي را اتخاذ نماید و همچنين کليشه
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 هایآسيبی ازپيشگير زندگي در هایمهارت آموزشدرارایه  مدارسنقش به خاطر خصوصيات نوجواني آسيب پذیری زیادی دارند. 
 .بسيار تاثيرگذاراستاجتماعي 

 

 منابع

زندگي بر  هایمهارتموزش آاثربخشي  يبررس .(1092) نهيامحمدی طهور سلطاني، محسن؛ عسرری، محمد و توقيری، ا .1
 .110-109(27)7. اعتياد پژوهي، نکاهش عوامل خطرساز و افزایش عوامل محافظت کننده و سوءمصرف مواد در نوجوانا

 .تهران ،210ماهنامه پيوند، شماره  .ها ها و چاره اجتماعي، ریشه هایآسيب (.1011المعلي)افروز، غ .2

 و تربيتي علوم ملي همایش نخستين. اجتماعي هایآسيب کاهش در دین نقش(. 1090)همكاران و حسين، افالکي، .0
 .شناسيروان

بر دانش و نررش نسبت به موادمخدر و  زندگي هایهارتمموزش آ نقش .(1012)، هادینباقری، منصور و بهرامي احسا .0
 .172-109(0)1. اعتياد پژوهي، نموزاآ عزت نفس دانش

 .179ه. معرفت. سال بيست و یكم شمارمدرسه و نقش آن در تعليم و تربيت ارزشها(. 1091اشرف ) باقری، .0

 سوءمصرف به گرایش با خودکارآمدی و مقابلهای راهبردهای ارتباط (.1092) زینب خانجاني، و جعفر خسروشاهي، بهادری .1
 .90-10،(0)10کاربردی، نشناسي روا در پژوهش و دانش. دانشجویان در مواد

اجتماعي در مراکز آموزشي.  هایآسيب، ضرورت و راهكارهای پيشگيری از وپرورشآموزشپژوهشگاه مطالعات وزارت  .7
 (1گاهنامه داخلي پيشگيری نوین) .1010)

 .دانش همایش:  تهران. اعتياد از پيشگيری سوی به گامي زندگي، هایمهارت. (1011) مزدک پورجعفر، .1
 .جزا علوم و حقوق ملي همایش. اجتماع هایآسيب از پيشگيری در هارسانه نقش(. 1091)همكاران و عباس جوکار، .9

 اجتماعي. چهارمين کنفرانس هایآسيبدر پيشگيری از  وپرورشآموزشنقش ) .1091حاضری، ه. و. ) .10
 سایت از شده برگرفته. اجتماعي هایآسيب و جرایم از پيشگيری در دیني هایآموزش هایستهیبا (.1090)علي حيدری، .11

http://www.pajohe.ir 
. مجله و عزت نفس افراد معتاد به موادمخدرن روا  سالمتزندگي بر  هایمهارتموزش آ ياثربخش .(1092)، محمد نخالدیا .12

 .10-1(29)1روا شناسي اجتماعي،

 .. قم: انتشارات هاجرزندگي هایمهارت (.1091)خنيفر، حسين و پورحسيني، مژده  .10
زندگي در کاهش گرایش به مصرف  هایمهارترموزش  ياثربخش (.1092)درکه، بهاره؛ کرامتي، هادی و اميری، حسن  .10

 .112-19(،0)1 پایتخت تخصصي دانش انتظامي-فصلنامه علمي .نموادمخدر در تهرا

 .: انتشارات دانشگاه تهران تهران زیر نظر محمد معين، .لغت نامه (.1007)علي اکبردهخدا،  .10

 کشور وزیر وگوگفت ،1090 اردیبهشت 20. رهبری به اجرایي هایدستگاه گزارش ارائه(. 1090) عبدالرضا، فضلي، رحماني .11
 .ایسنا با

 .72-09،(12)0 اعتياد، و اجتماعي سالمت فصلنامه. اعتياد و شخصيت اختالالت (.1090) الهه کالیي، مته زارعي .17
 محمدزاده، اصغر؛ علي نژاد، اصغر حسين؛ ارشي، عيسي؛ کاکاوند، جهانگير؛ صفری، حسن؛ محمد آزما، بخت احمد؛ ساویز، .11

 .ایران صنعت و علم دانشگاه:  تهران. خانواده و زندگي هایمهارت آموزش (.1019)شهناز نيلوفری، و راضيه
چهارمين همایش منطقه ای چالش  .اجتماعي، پيشگيری و راه های مقابله با آن هایآسيب بررسي (.1092). وریهصفری، ح .19

 .ها و راهكارهای توسعه در مناطق محروم

یكم )مجموعه مقاالت دومين همایش ملي  جلد .اجتماعي و روند تحول آن در ایران هایآسيب .(1010عبداللهي، محمد ) .20
 (.1011خرداد -اجتماعي در ایران هایآسيب

 به اعتياد بر تاکيد با) اجتماعي ازآسيبهای پيشگيری در زندگي هایمهارت آموزش نقش (.1090) نيا، جمعه و عليرضا قرباني، .21
 .01-20،(2)0گلستان انتظامي دانش فصلنامه(. موادمخدر

 همسران رواني سالمت بر زندگي هایمهارت آموزش اثربخشي يبررس (.1090) مریم فالحتي، و محمد پور، محمدی .22
 .20-02،(1)1جانباز، طب پژوهشي علمي فصلنامه. خلقي اختالالت به مبتال جانبازان
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Life Skills Training with Social harms Prevention Approach 
 
 

Abstract 

 
Education and its related problems have been and are one of the most controversial 

issues in different societies. The reasons for this importance can be attributed to the 

necessity of proper education of the next generation, the sensitivity and fragility of 

children, adolescents and youth in dealing with various issues. Students are the most 

important and sensitive elements in the education system and national capitals of this 

region. The school, as one of the most important formal educational institutions in the 

country, where all children reach adulthood, is obliged to provide them with necessary 

and useful measures to raise their knowledge and awareness of high-risk behaviors. 

Keeping the social unhealthy and safe. Learning life skills can be a very important step 

in reducing social harm. If we do not take the necessary steps today to prevent, control 

and reduce social harm, we will undoubtedly lose the valuable material, spiritual, 

human and social assets that are our children. Been paid. 
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